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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di sekolah dasar sangat mempengaruhi siswa dalam 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Seperti yang tercantum pada Undang-

Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1, menyatakan sebagai berikut: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasaan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. 

Pendidikan akan terselenggara dengan baik apabila para guru dan siswa 

didukung oleh sumber belajar, sarana, dan prasarana yang memadai untuk 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Hal ini tercantum pada Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 45 yaitu “Setiap satuan 

pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang 

memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan 

potensi fisik, kecerdasaan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan siswa”. 

Salah satu sarana pendidikan yang memiliki pengaruh penting di sekolah 

yaitu perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah ini harus memungkinkan guru 

dan siswa memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam 

pengetahuan dengan membaca bahan pustaka. Darmono (2004:1) mengemukakan 

“Perpustakaan sekolah sebagai salah satu sarana pendidikan penunjang kegiatan 

belajar siswa memegang peranan yang sangat penting dalam memacu tercapainya 
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tujuan pendidikan di sekolah”. Penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan 

hanya untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan pustaka. Adanya 

perpustakaan sekolah diharapkan dapat menumbuhkan minat baca siswa. 

Membaca merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh siswa untuk 

menyelesaikan pendidikan dan salah satu kegiatan yang dilakukan secara rutin 

ketika siswa melakukan proses belajar di sekolah maupun di rumah. Kegiatan 

membaca memiliki manfaat bagi pembaca yaitu dapat memahami isi bacaan, 

memperlancar membaca, dan dapat menumbuhkan minat baca. Membaca 

merupakan kegiatan kompleks dan disengaja, dalam hal ini berupa proses berfikir 

yang di dalam terdiri dari berbagai aksi fikir yang bekerja yang secara terpadu 

mengarah kepada satu tujuan yaitu memahami makna paparan tertulis dalam 

keseluruhan (Bafadal, 2001:193). 

Suherman (2009:01) mengemukakan bahwa perpustakaan memiliki 

peranan siknifikan untuk mendukung gemar membaca dalam meningkatkan 

literasi informasi, juga untuk menggembangkan siswa dapat belajar secara 

independen. Suherman (2009:01) menyatakan bahwa salah satu hasil penelitian di 

tingkat internasional menyimpulkan dalam suatu kalimat “menemukan cara untuk 

mengajak siswa membaca merupakan suatu jalan yang sangat efektif untuk 

perubahan sosial”. 

Berdasarkan hasil observasi awal di SD Islam AL-Badar Tulungagung 

yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017, SD Islam AL-Badar memiliki 

berbagai sarana dan prasarana yang memadai salah satunya yaitu perpustakaan 

sekolah. Perpustakaan ini berada diruangan sendiri sehingga mampu menampung 

beberapa koleksi buku untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan di 
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perpustakaan sekolah. Jumlah petugas perpustakaan sebanyak dua orang sebagai 

pustakawan. Perpustakaan sekolah ini memiliki kegiatan( misal: wisata baca dan 

wisata ekspresi) yang dilakukan pada saat jam kunjung per-kelas, tetapi dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut belum berjalan maksimal. Perpustakaan SD Islam 

Al-Badar memiliki banyak koleksi buku seperti buku ilmu komputer, buku 

informasi dan karya umum, filsafat dan psikologi, buku agama, buku ilmu 

pengetahuan sosial, buku bahasa, buku sains, buku teknologi, buku kesenian dan 

rekreasi, buku sastra, buku sejarah dan geografi, serta buku cerita. Koleksi 

tersebut ditempatkan di rak buku yang berada di samping ruang baca siswa, 

sehingga siswa dapat mengambil sendiri bahan pustaka secara langsung sesuai 

dengan kebutuhan informasi yang diperlukan. 

Berdasarkan wawancara dengan guru kelas II dan pustakawan pada 

tanggal 30 Januari 2017, siswa kelas II memiliki kegiatan yang dilakukan sebelum 

pembelajaran dimulai yaitu membaca cerita bersama, dan kegiatan yang dilakukan 

di perpustakaan sekolah. Kegiatan yang paling banyak diminati oleh siswa di 

perpustakaan sekolah adalah membaca buku cerita, membaca buku sains 

bergambar, dan membaca buku yang baru. Selain itu di rumah orang tua juga 

membiasakan siswa untuk membaca buku pelajaran atau buku cerita.  

Pustakawan menjelaskan bahwa pihak sekolah bekerja sama dengan 

sebuah yayasan YPSI AL-Badar dan perpustakaan daerah Tulungagung untuk 

penambahan koleksi buku guna pemanfaatan buku bagi siswa. Perpustakaan 

sekolah di SD Islam AL-Badar Tulungagung ini memiliki jam wajib kunjung per-

kelas. Setiap kelas memiliki jam kunjung yang berbeda, terutama siswa kelas II 

jadwal kunjung di perpustakaan yaitu hari Rabu jam 09.00 WIB sampai 10.00 
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WIB. Alasan peneliti memilih kelas II, sebab siswa kelas II di SD Islam AL-

Badar Tulungagung masih belum bisa dikondisikan, juga masih dalam kategori 

sifatnya bermain ( diruang perpustakaan sekolah), dan dalam kategori tahap 

membaca lanjut. Pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam menumbuhkan minat 

baca siswa kelas II dengan program jam wajib kunjung per-kelas dan kegiatan 

yang dilakukan di perpustakaan sekolah belum berjalan maksimal.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan 

mendeskripsikan tentang pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam menumbuhkan 

minat baca siswa. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “Analisis Pemanfaatan 

Perpustakaan Sekolah dalam Menumbuhkan Minat Baca Siswa Kelas II di SD 

Islam AL-Badar Tulungagung.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam menumbuhkan minat 

baca siswa kelas II di SD Islam AL-Badar Tulungagung? 

2. Bagaimana mekanisme pengelolaan perpustakaan sekolah dalam 

menumbuhkan minat baca siswa kelas II di SD Islam AL-Badar 

Tulungagung? 

3. Apa kendala pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam menumbuhkan minat 

baca siswa kelas II di SD Islam  AL-Badar Tulungagung? 

4. Bagaimana solusi terhadap kendala pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam 

menumbuhkan minat baca siswa kelas II di SD Islam AL-Badar 

Tulungagung? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan peneltian ini 

yaitu: 

1. Mendeskripsikan pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam menumbuhkan 

minat baca siswa kelas II di SD Islam AL-Badar Tulungagung. 

2. Mendeskripsikan mekanisme pengelolaan perpustakaan sekolah dalam 

menumbuhkan minat baca siswa kelas II di SD Islam AL-Badar Tulungagung. 

3. Mendeskripsikan kendala pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam 

menumbuhkan minat baca siswa kelas II di SD Islam AL-Badar Tulungagung. 

4. Mendeskripsikan solusi terhadap kendala pemanfaatan perpustakaan sekolah 

dalam menumbuhkan minat baca siswa kelas II di SD Islam  AL-Badar 

Tulungagung. 

D. Manfaat Penelitian 

1.Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan tentang pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam 

menumbuhkan minat baca siswa kelas II.  

2.Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pemanfaatan 

perpustakaan sekolah dalam menumbuhkan minat baca siswa. 

b.Orang Tua 

Penelitian ini dapat memberikan arahan kepada orang tua agar membiasakan 

anak membaca buku di rumah, sehingga tidak hanya bergantung dengan 

kegiatan yang dilakukan di perpustakaan sekolah. 
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c. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat membantu siswa dalam menumbuhkan minat 

baca di rumah maupun di sekolah. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan tambahan informasi 

bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan tentang pemanfaatan perpustakaan 

sekolah dalam menumbuhkan minat baca siswa kelas II. 

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini memiliki ruang lingkup dan batasan 

penelitian agar dalam penelitian tidak melebar dan menimbulkan pertanyaan-

pertanyaan diluar judul penelitian tersebut. Ruang lingkup penelitian ini hanya 

tentang perpustakaan dan minat baca. Sedangkan batasan penelitian meliputi: 

1. Tempat penelitian di SD Islam AL-Badar Tulungagung. 

2. Penelitian ini dilakukan di sekolah dengan melibatkan Guru Kelas II, Siswa 

Kelas II, dan Pustakawan. 

3. Penelitian ini dilakukan ketika siswa berada di ruang perpustakaan sekolah. 
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F. Definisi Istilah 

1. Perpustakaan sekolah merupakan sarana dan prasarana yang tidak dapat 

dipisahkan dengan lingkungan sekolah karena memiliki banyak manfaat. 

Sekolah yang tidak memiliki fasilitas perpustakaan maka kegiatan 

pembelajaran tidak berjalan dengan lancar. Perpustakaan dimanfaatkan guru 

dan siswa untuk menambah wawasan dan mencari informasi tentang ilmu 

pengetahuan. Perpustakaan sekolah berfungsi sebagai penunjang kegiatan 

proses belajar mengajar, menumbuhkan minat baca sejak dini. 

2. Minat Baca merupakan suatu perhatian yang mendalam disertai perasaan 

senang dalam melakukan kegiatan membaca. Minat baca dapat ditandai 

adanya: kesenangan membaca, kesadaran akan membaca, dan banyaknya 

jumlah buku yang dibaca. 

 


